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Cilj vsakega rejca, ki redi visoko-produktivne krave molznice je, da mu bodo krave v
življenjski dobi dale čim več kakovostnega mleka in čim večje število zdravih
potomcev primernih za pleme oziroma za pitanje. Za doseganje teh ciljev mora rejec
vso skrb nameniti vzreji telet že od rojstva dalje, saj se tu začne vzreja krav jutrišnjega
dne. Zelo pomemben del doseganja teh ciljev je pravilna vzreja plemenskih telic in
kasneje presušenih krav. Kravo je najboljše presušiti 60 dni pred porodom. Kasnejše
presuševanje v precejšnji meri vpliva na mlečnost v naslednji laktaciji in na slabšo
kakovost kolostruma. Pri kravah, ki imajo manj kot 25 kg mleka, ob presušitvi v vime
apliciramo antibiotik in se take krave ne molze več. Krave z več kot 25 kg mleka pa
presušimo tako, da jim že 14 dni pred predvideno presušitvijo zmanjšujemo krmila in
jih molzemo samo enkrat dnevno. Že v dobi presušitve lahko vplivamo na potek
poroda in na uspešnost naslednje obrejitve. Če kravo pravilno presušimo in jo tudi
pravilno krmimo, jo dovolj zgodaj pred porodom začnemo ovimljati in imamo ves čas
uravnotežen krmni obrok, bomo imeli manjšo verjetnost, da se bodo po porodu
pojavljali problemi z zaostajanjem posteljice oziroma poporodnimi mrzlicami. Porod
ob nepravilnem ravnanju z brejo kravo lahko spremljajo težave že v času samega
poroda, kot tudi po porodu. Če se poroda ne lotimo strokovno in s previdnostjo, lahko
izgubimo tako kravo kot teleta. Ko kravo po telitvi ponovno semenimo, je verjetnost
za pojav reprodukcijskih motenj veliko večja pri tistih kravah, ki so imele težke telitve
in zaplete ob telitvi, kot pri kravah kjer teh problemov ni bilo.
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sl
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The aim of every breeder of high-yielding dairy cows is to breed cows that will, within
their lifetime, produce as much quality milk as possible and as many healthy offspring
to either for breeding or for fattening. To achieve these goals the breeder should take
great care of raising calves from their birth onwards as it is there that the breeding of
future cows begins. An important part of this process is proper care of bred heifers
and later dried-off cows. The best results are achieved with cows dried off sixty days
before calving. Drying-off at a later stage considerably influences milk production in
the next lactation and results in a worse colostrum quality. Cows producing less than
25 kg of milk can be dried off by applying an antibiotic in the udder and stopped with
milking. Cows producing more than 25 kg of milk are dried off by reduction of
concentrate two weeks before the drying off is due and by milking them once daily.
During the drying-off period, the breeder can already influence the calving process
and the success of the next pregnancy. If the cow is correctly dried off and fed a
balanced feed ratio during dry-off period then is less probable that after the calving
the cow suffers from placental retention or milk fever. Incorrect handling of the
pregnant cow can lead to complications accompanying the birth or following it. If the
calving is not attended to professionally and with care, both the cow and the calf can
be lost. When the cow is inseminated following the calving, reproductive disorders
are more likely to appear in cows that have had difficult calving and complications
around calving than at cows where these problems were net present.
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1

UVOD

V obdobju, ko je krava presušena marsikateri kmet pozabi, da mora zanjo skrbeti še bolj kot
za ostale krave. Doba presušitve je namenjena pripravi na novo laktacijo. V tem času se
krave pripravljajo na porod, vime pa se obnovi. Če s kravo v času presušitve ravnamo
pravilno in preudarno, bo lahko po porodu ponovno pričela z laktacijo brez težav in bolezni.
Taka krava lahko doseže veliko mlečnost. Krave, ki v času presušitve niso pravilno krmljene
in oskrbovane ter ob telitvi oziroma takoj po telitvi zbolijo, imajo običajno skozi celo
laktacijo manjšo mlečnost. Z nepravilnim ravnanjem v dobi presušitve si nakopljemo
precejšnje stroške oziroma izgube tudi v času telitve, saj imajo take krave težje in pogosteje
bolj komplicirane porode.
Na kmetijah, ki se ukvarjajo s tržno prirejo mleka, je potrebno posebno pozornost nameniti
presušenim kravam tako z vidika prehrane kot tudi pogojev reje. V tem času moramo
preprečiti, da bi se krave preveč zredile oziroma zamastile in preprečiti moramo pojav
kakršnih koli obolenj oziroma poškodb. Presušenim kravam moramo zagotoviti njihovim
potrebam primeren krmni obrok in optimalno počutje kar se tiče prostora za počivanje in
mikroklime (zračenje, svetloba, primerna temperatura in vlaga). Le tako lahko pričakujemo,
da bodo krave molznice kasneje v laktaciji proizvedle več mleka.
CILJ NALOGE
Namen dela je analizirati dejavnike, ki pomembno vplivajo zmanjšanje pojava bolezni in
poškodb v obdobju od presušitve do ponovne obrejitve. Ugodno zdravstveno stanje in dobro
počutje krav molznic v tem obdobju zagotavlja večjo mlečnost in dobro plodnost krav
molznic.
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2

PREGLED OBJAV

2.1

PRESUŠITEV

Obdobje presušitve je namenjeno temu, da se mlečna žleza obnovi (Praprotnik, 2012). V tem
času lahko naredimo veliko za zmanjšanje pojavov mastitisa in zmanjšanje števila somatskih
celic v naslednji laktaciji. Če nismo dovolj pozorni pa lahko to obdobje prinese ogromno
novih mastitisov po porodu. V tej dobi so ukrepi za zmanjšanje pojavov mastitisa in
povečanje kakovosti mleka ključnega pomena. Zato je potrebno redno skrbeti za čistočo
ležišč in porodnišnice, predvsem pa da zdravimo kronične primere mastitisov. Krave, ki so
imele tekom laktacije probleme z zdravjem mlečne žleze oziroma je bilo število somatskih
celic tekom laktacije povečano, presušimo z antibiotiki in jim hkrati izboljšujemo
zdravstveno stanje mlečne žleze, ki je zelo pomembno za naslednjo laktacijo (Praprotnik,
2011).
2.1.1

Splošno o presušitvi

Kravo molznico moramo presušiti vsaj 45 dni pred predvidenim porodom. Suha doba naj ne
bi bila krajša, saj to vpliva na zmanjšanje mlečnosti v naslednji laktaciji. Za čas presušitve
se odločamo na podlagi tega kakšno mlečnost ima žival in v kakšni telesni kondiciji je.
Prvesnice morajo biti presušene dalj časa kot starejše krave. Krave, ki so v preskromni
kondiciji proti koncu laktacije (ocena manj kot 2,5 na 5-točkovni skali), presušimo prej
(Praprotnik, 2012).
Za način presušitve se odločimo glede na to koliko mleka dnevno ima krava ob koncu
laktacije. Molža enkrat dnevno je priporočljiva samo pri tistih kravah, ki imajo več kot 25
kilogramov mleka dnevno. Takšnim kravam mlečnost zmanjšamo tako, da jim približno dva
tedna pred presušitvijo odvzamemo močna krmila in jih dva tedna molzemo enkrat dnevno
(Praprotnik, 2012).
Odrezana presušitev pomeni, da kravo pomolzemo in ji v seske damo antibiotik ter je ne
molzemo več (Praprotnik, 2012).
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2.1.2

Težave med presušitvijo

Krave so takoj po presušitvi zelo občutljive, saj je v vimenu še zaostalo mleko, seskov kanal
pa še ni zaščiten s kreatinskim čepom (Praprotnik, 2012).
Krave morajo v času presušitve ležati na čistih in suhih ter dovolj velikih in udobnih ležiščih.
Če teh pogojev ne zagotovimo, lahko že v času presušitve nastanejo nove infekcije vimena,
katerih posledica je mastitis takoj na začetku naslednje laktacije. V primeru večjega tveganja
za pojav obolenja vimena po telitvi, je možno ob presušitvi aplicirati antibiotike za
presušitev (Praprotnik , 2012). Presušiti je potrebno vse četrti naenkrat in uporabljati zapore
za seske, saj imitirajo kreatinski čepek, ki je naravna obramba seska. Potrebno je poskrbeti
za dobro odpornost krav. Pri tem zelo pomagajo antioksidanti kot so vitamin E, selen,
vitamin A in beta karoten (Praprotnik, 2011).
Mastitis pri kravah molznicah se najpogosteje pojavi v prvih tednih laktacije. Za pojav
obolenja vimena po telitvi je možnih več razlogov. Ena možnost so intramamarne infekcije
v času presušitve. Več kot 50 % mastitisov v prvih 100 dneh laktacije je posledica infekcij
med presušitvijo in v času suhe dobe. Da bi te mastitise preprečili, je potrebno poznati
povzročitelje mastitisa, ki so prisotni v čredi. Poznati moramo tudi dejavnike, ki vplivajo na
odpornost krav med presušitvijo. Prve tri tedne po telitvi je vime najbolj občutljivo, saj so
infekcije v tem času pogostejše kot v kasnejših fazah laktacije. Poznamo dve vrsti
povzročiteljev mastitisa in sicer:
• nalezljive: to so tisti, ki preživijo samo ob prisotnosti žive celice, ter
•

okoljske, ki preživijo v okolju.
Nalezljivi mastitisi se prenašajo običajno med molžo z molznimi enotami, rokami, dotiki…
V času presušitve je možnost, da se teh infekcij znebimo z zdravljenjem z uporabo primernih
antibiotikov. V gnoju in nastilju se nahajajo okoljski povzročitelji, katerim so krave najbolj
izpostavljene predvsem, če ni čistoče v ležalnih boksih. Streptokoki inficirajo vime na
začetku presušitve, v času telitve pa se vime okuži z E. coli bakterijami. Če želimo preprečiti
mastitis v čredi krav molznic, moramo celotno obdobje od zadnje molže ob presušitvi do
prve molže po porodu izvajati ukrepe za preprečevanje mastitisa. Če imamo urejeno higieno
ob molži in nam dobro deluje molzni stroj, če pravilno krmimo presušene in mlečne krave,
krave presušujemo z antibiotiki in jih pravočasno izločamo iz črede v ločene prostore za
porodnišnico, kjer je prostor primerno urejen, naj nebi bilo težav v tem obdobju (Praprotnik,
2011).
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Ko prenehamo z molžo krav v času presušitve, tudi prenehamo čistiti in razkuževati vime. S
tem se populacija bakterij na seskih močno poveča. Da bi čimbolj preprečili okužbe z
bakterijami, moramo predvsem presušenim kravam nuditi čista stojišča, ležišča ter prostor
kjer je porodnišnica (Praprotnik, 2011).
Ob presušitvi je seskov kanal lažje prehoden, zato tudi bakterije lažje prehajajo čezenj. S
časoma se seskov kanal zapre s kreatinskim čepkom in prepreči nadaljnje prehajanje bakterij
po seskovem kanalu v vimenske četrti (Praprotnik, 2011).
Med presušitvijo se v mlečni žlezi dogajajo spremembe. Na začetku levkociti preprečujejo
vnetje zaradi mleka, ki ostaja v vimenu. Ko prenehamo molsti, so krave v stresu in so zaradi
tega precej bolj občutljive. Koncentracija levkocitov, imunoglobulinov in laktoferina se v
tem času poveča (Praprotnik, 2011).
2.1.3

Zauživanje suhe snovi

Rezultati številnih raziskav kažejo, da se med presušitvijo, bolj ko se približuje porod,
zmanjšuje zauživanje suhe snovi. V prvih nekaj tednih presušitve se zauživanje suhe snovi
zmanjša na približno 2 % telesne mase, približno teden dni pred porodom pa je zauživanje
suhe snovi zmanjšano nekje na 1,4 % telesne mase. Po porodu se zauživanje suhe snovi
znova povečuje nekje od 1,5 do 2,5 kg na teden do tretjega tedna po porodu (Block, 2010).
Slika 1 prikazuje količino zaužite suhe snovi v času 30 dni pred in 30 dni po porodu. Iz slike
1 je razvidno, da krave molznice ca 25 dni pred porodom zaužijejo ca. 15 do 17 kg suhe
snovi na dan. Bolj ko se bliža porod, se tudi zauživanje SS krme zmanjšuje. V zadnjih 10
dneh pred porodom se količina zaužite krme hitro zmanjšuje. V dneh ko se porod pričenja
je zauživanje suhe snovi samo okoli 10 kg. Po porodu pa se konzumacija SS krme hitro
poveča v nekaj dneh nazaj na več kot 15 kg, če je zdravstveno stanje živali dobro (Bhadauria,
2016).
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Slika 1: Zauživanje suhe snovi krme v obdobju pred in po teltivi (prirejeno po Bhadauria, 2016)

Razlika v zauživanju SS je tudi med kravami, ki so zdrave in tistimi, ki zbolijo za poporodno
mrzlico. Na sliki 2 prikazujemo razliko v zauživanju SS med zdravimi kravami in kravami,
ki zbolijo zaradi poporodne mrzlice. Pri teh kravah se konzumacija SS krme zmanjša le na
okoli 2 kg/SS dnevno (Bhadauria, 2016).

Slika 2: Zauživanje suhe snovi pri zdravih kravah in kravah z mastitisom (prirejeno po Bhadauria, 2016)
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2.2

POROD

Porod je najpomembnejši dogodek v tem t.i. »tranzicijskem obdobju«. Pomeni fiziološki
konec brejosti, ko dovolj odrasel in zrel plod skozi porodni kanal zapusti materin organizem.
Vzrok za nastop poroda so hormonalne spremembe pri materi ter delovanje njenega živčnega
sistema, ki skupaj s hormoni omogoča pravilen potek poroda. Najpomembnejša hormona pri
poteku poroda sta oksitocin, ki povzroča krčenje gladke mišičnine maternice, ter relaksin, ki
ima vpliv na odprtost porodnega kanala (rahlanje medenično križničnega sklepa, ohlapnost
mišic kolčnega sklepa). Da je porod fiziološki pravimo takrat ko je odpiranje porodnih poti
in iztiskanje plodu nenevarno za mater in plod. Med porodom ne sme priti do poškodb
spolnih organov in sme priti le do sprejemljivih bolečin za kravo in teleta. Visoko brejo
kravo oziroma telico moramo namestiti v primeren prostor, ki ga imenujemo porodnišnica,
nekaj dni pred porodom. Ta prostor mora biti čist, svetel, dovolj velik in udoben ter nekoliko
odmaknjen od drugih krav molznic. Tla v porodnišnici morajo biti nastlana z dovolj suhe in
čiste slame (Zdovc, 2010).

Slika 3: Krava v porodnišnici (Donworth, 2011)

2.2.1

Pomoč pri porodu

V primerih, da krava ne more sama opraviti poroda, ji moramo pomagati. Če pomagamo pri
porodu, moramo paziti na higieno osebja, pripomočkov in živali, na lajšanje popadkov in
bolečin ter nadomestilo plodovih vod. Porodničar mora imeti na voljo dovolj tople vode,
mazilna sredstva in čiste porodne vrvi. Če sumimo, da je plod inficiran, moramo obvezno
6
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uporabljati rokavice, po porodu pa se moramo temeljito umiti in razkužiti roke ter
izpostavljene dele telesa. Nadomestilo plodovih voda je potrebno predvsem takrat, ko je
voda že odtekla. Z umetno sluzjo poizkušamo ponovno vzpostaviti ugodne pogoje na
porodni poti (Pavšič, 1963; Zdovc, 2010).

Slika 4: Rokavica (Agrocenter, 2016)

Slika 5: Umetna sluz (Agrocenter, 2016)

2.2.1.1 Oprema, ki se uporablja ob porodu
V kolikor se tele ne rodi po naravni poti brez pomoči, plod največkrat izvlečemo s pomočjo
uporabe porodnih vrvi. Porodne vrvi morajo biti čiste, prej prekuhane in shranjene na čistem
in suhem prostoru. Po vsakem porodu se morajo očistiti, prekuhati v vroči vodi in osušiti,
pred uporabo pa morajo biti namočene v mlačni vodi z razkužilom. Uporabljajo se vrvi
dolžine približno 1,5 metra, na koncu pa imajo narejene pentlje s pomočjo katerih lahko
kasneje naredimo zanke. Poznamo več tipov zank:
• Čvrsta zanka

Slika 6: Čvrsta zanka (Zoo Veterinary, 2013)
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•
•
•
•
•

Zanko za spodnjo čeljust
Zanka za zgornjo čeljust
Zatilno zanko
Uzdasta zanka
Vlečenje s pomočjo porodnega aparata oziroma škripca je najpogostejši način, ki
se sedaj uporablja namesto ročnega vlečenja.

Slika 7: Vlečenje s porodnim aparatom (Agrocenter, 2016)

Slika 8: Porodni aparat (Agrocenter, 2016)

Slika 9: Porodne vrvi (Agrocenter, 2016)
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2.2.1.2 Tehnika za vlečenje plodu
Vlečenje plodu ne sme biti sunkovito, ampak mora biti enakomerno. Pri vlečenju se mora
upoštevati popadke. Takrat, ko se popadki krepijo, moramo vleči močneje, ko pa slabijo moč
vlečenja zmanjšamo. Z izmeničnem vlečenjem lahko prilagajamo pleče in prsni koš oziroma
medenico plodu. Teletu v prednji legi vlečemo prednje okončine tako daleč, da je komolec
še pred robom medenice. Nato pritegujemo glavo, ter izmenično vlečemo eno in drugo
okončino dokler komolci ne zdrsnejo prek sramne kosti. Nadaljnje vlečenje povzroči
kavdalno drsenje plodu nato se glava prikaže med sramnimi ustnami. Nato vlečemo čim
hitreje zaradi tega ker je velika možnost zadušitve plodu, ker se popkovina lahko kam
priščipne ali pa se že strga (Pavšič, 1963).
2.2.1.3 Embriotomija
Kljub temu, da je plod mrtev, s postopkom embriotomije kravo obdržimo pri življenju.
Zaradi tega se za ta poseg odločimo samo v primeru, da porod resnično ni možen. Saj v
primeru da ja plod prevelik, v nepravilnem položaju, legi oziroma je porodna pot preozka,
le tega ne moremo izvleči. Za izvedbo embriotomije potrebujemo instrumente, ki ne
poškodujejo krave. Zato je najbolj primerna žičnata žaga, s katero plod razrežemo in ga po
kosih potegnemo ven. Najlažje žagamo pri stoječi živali (Pavšič, 1963; Zdovc, 2010).

Slika 10: Žičnata žaga (LCC, 2016)

2.2.1.4 Carski rez
S carskim rezom operativno odstranimo teleta skozi kirurško rano na levi strani trebušne
stene. Kirurško rano naredimo tudi v maternici in skoznjo izvlečemo plod. Carski rez
izvajamo takrat, ko se porod ne more izvesti po naravni poti. Žival operiramo stoje. Najbolj
9
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primeren je kakšen boks kamor kravo lociramo tako, da nam ne more pasti, saj se poseg v
tem primeru izvaja zelo težko. Če je ob posegu maternica močno poškodovana, jo lahko
odstranimo med tem posegom. (Pavšič, 1963; Zdovc, 2010).

Slika 11: Carski rez pri govedu (Veterinarska postaja Postojna, 2016)

2.2.2

Zapleti, ki se lahko zgodijo med porodom

2.2.2.1 Motnje, ki izvirajo od matere
Nepravilni popadki
Slabe popadke prepoznamo po slabem napenjanju krave. Pojavljajo se zaradi nepravilne
prehrane in zaradi premajhnega izločanja oksitocina. Pri premočnih popadkih pride do
prekomernega napenjanja maternice. Krava se pri tem močno izčrpa, kar pripelje do
kasnejših komplikacij kot so izpad nožnice, maternice ali celo mehurja, lahko pa pride tudi
do raztrganin. Živali najlažje pomirimo z anestetiki (Pavšič, 1963; Zdovc, 2010).
Zožene porodne poti
Prepoznamo jih po tem, da krava plod iztiska neuspešno. Poti niso dovolj razširjene in
razrahljane. Pri tem si pomagamo lahko z mazili ali s carskim rezom. Porodne poti so lahko
zožene zaradi genetskih značilnosti, največkrat pa so težave zaradi prevelike zamaščenosti
krav, saj so tu poti premalo razširjene (Pavšič, 1963; Zdovc, 2010).
10
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Nepravilna lega maternice
Maternica je pripeta zelo slabo, zaradi tega se dogaja, da maternica v času brejosti spreminja
svojo lego in pozicijo (Pavšič, 1963; Zdovc, 2010).
2.2.2.2 Motnje poroda zaradi nepravilnosti pri plodovih ovojnicah in plodovi vodi
Naloga plodovih ovojnic in plodovih vod je, da razširijo in navlažijo porodna pota. Če kravo
pregledujemo, moramo paziti, da nam mehurji ne počijo, saj se porodna pot zaradi tega osuši
in nam to kasneje predstavlja velik problem. Porodni kanal moramo zato kasneje mazati z
mazili, ki preprečujejo trenje oziroma navlažijo porodne poti (Pavšič, 1963; Zdovc, 2010).
2.2.2.3 Motnje poroda zaradi plodu
Plod je prevelik
Prevelik plod predstavlja veliko oviro pri prehodu skozi ozko medenico. Po navadi se to
dogaja pri telicah. V tem primeri si skušamo pomagati z mazili, da zmanjšamo trenje med
samim porodom. Težkim telitvam pri telicah in ožjih kravah se izognemo tako, da izberemo
bike z znanim potekom telitev in kjer je preverjeno, da izbrani bik prenaša lažje telitve. Na
telicah ne smemo uporabiti bikov kjer potek telitev pri potomkah še ni znan (Pavšič, 1963;
Zdovc, 2010).
Plod je odmrl
Odmrl plod predstavlja veliko oviro, saj se nikoli ne postavi v pravilno lego za normalen
porod. Da opravimo normalen porod, je potrebna fizična pomoč za pravilno pozicijo
odmrlega plodu. Do odmrlih plodov prihaja bodisi zaradi infekcij (bakterije, virusi, paraziti,
plesni) ali pa zaradi vplivov nepravilnega ravnanja s kravo. Plod lahko odmre že v času
embrionalnega razvoja, če ima krava težave z hormoni. Plod lahko odmre tudi zaradi hude
bolezni krave, zastrupitve s pokvarjeno oziroma neprimerno krmo, kot tudi zaradi
nepravilnega krmnega obroka, če primanjkuje v obroku mineralov in vitaminov, plod
nepravilno raste in posledično odmre. Vzroki so lahko še napake med pregledovanjem na
brejost ter cepljenje živali, ki lahko povzroči alergične reakcije, ki vplivajo na razvoj
oziroma odmrtje plodu (Pavšič, 1963; Zdovc, 2010).
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Slika 12: Odmrl plod (Veterina.info, 2011)

Napačne lege plodu
V praksi je poznanih več napačnih leg plodu. Najpogosteje se srečujemo z naslednjimi:
•
•
•

•

Nepravilna drža glave, se pojavlja pri plodovih, ki imajo daljše vratove.
Torzija vratne hrbtenice, nastane kadar glava vstopi v porodno pot v stranski drži.
Nepravilne drže prednjih okončin, poznamo upognjeno držo krpalnega sklepa,
ramenskega dela, v ramenskem in komolčnem sklepu ter okončine prekrižane nad
glavo.
Napačne drže zadnjih okončin, se ne pojavljajo tako pogosto , saj se tudi zadnje
lege pojavljajo redkeje. Naravnati moramo samo nogi, saj je glava spredaj. (Pavšič,
1963)

Napačni položaji
Normalen položaj je zgornji, vanj se tele postavi tik pred porodom. Če se tele ne postavi v
ta položaj, so popadki preslabi ali pa je vlek prehiter. Stranski položaj najpogosteje
srečujemo pri mrtvih teletih, ko plod nima moči za pravilno postavitev v porodni kanal.
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Spodnji položaj zelo težko prepoznamo saj je zelo nenavaden in neobičajen položaj za teleta,
srečujemo pa ga pri mrtvih plodovih, možen je tudi pri živih teletih (Pavšič, 1963).
Napačne lege
V teh primerih podolžna os plodu ne poteka s podolžno osjo matere. Poznamo horizontalno
ali prečno in vertikalno ali pa navpično lego. Do teh motenj prihaja zaradi slabih popadkov.
• Horizontalna lega: mednje spada trebušna prečna lega pri kateri v porodni poti
začutimo naenkrat vse 4 okončine, pri težjih primerih moramo opraviti carski rez.
Hrbtna prečna lega pa pomeni, da ne čutimo ne nog, ne glave.
• Vertikalna lega: trebušna navpična lega, glava in prednje okončine so v zgornjem
položaju vstopile v porodno pot, vendar vanjo štrlijo tudi zadnje noge. Hrbtna
navpična lega, hrbtenica je ukrivljena pred medenico in poteka od zgoraj navzdol
(Pavšič, 1963).
2.2.2.4 Izpad vagine
Iz različnih razlogov se vagina lahko obrne v lastno votlino (inversio vaginae) ali pa izpade
skozi vulvo (prolapsus vaginae). Izpad se kaže v različnih stopnjah in sicer kot delni ali
popolni izpad. Pri govedu lahko ob izpadu vagine izpade tudi maternični vrat (cerviks).
Motnja se pojavlja v času okoli pojatve ali okoli poroda in sicer zaradi tega ker v rodilih
pride do hormonskih razrahljanj. Bolezen se pojavlja pri starejših kravah, ki so imele že več
porodov, v primeru neprimernega krmnega obroka, pri visoki proizvodnji, preveč
nagnjenem ležišču, prekratkem stojišču… (Pavšič, 1963).
Pri govedu izpadla vagina povzroča težave pri porodu, saj vagina izgubi svojo elastičnost
kar povzroča težave pri izločanju plodu. Še huje pa je, če pride do širjenja porodnih poti od
znotraj navzven, saj potem popadki potiskajo navzven le cerviks in vagino. Zaradi tega porod
zastane in če želimo plod rešiti moramo napraviti carski rez. Za preprečevanje nadaljnjega
izpada moramo upoštevati faktorje, ki pritiskajo na porodno pot (preko številni plodovi,
preveč poln vamp …) odstraniti pa moramo tudi zunanje dejavnike, to so prekratka stojišča,
preveč nagnjena ležišča, strmi pašniki, … Pri tem pomaga že to, da žival z zadnjim delom
dvignemo vsaj za 30 cm na posebno leseno podlago (Pavšič, 1963; Zdovc, 2010).
Repozicija vagine
Manjši izpadi se repozicirajo sami, ko žival vstane. V primeru večjih izpadov pa moramo
povrniti vagino v prvotno stanje sami z roko (Pavšič, 1963; Zdovc, 2010).
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2.2.2.5 Poškodba cerviksa
Cerviks se odpira od znotraj navzven, zaradi tega se poškoduje zunanji del. Če ni
poškodovana kakšna žila ni problemov, če pa pride do poškodbe žile in krvavitev, pa je
problematično, saj krvavitve ne vidimo, ker se kri lahko izteka v maternico. Zato se za
krvavitve cerviksa uporabljajo tamponi, rjuhe in brisače (Zdovc, 2010).
2.2.2.6 Poškodba maternice
Do poškodb maternice lahko pride zaradi nepravilnih položajev plodu, premočnih krčev ter
zaradi nepravilne pomoči ob porodu. Večje poškodbe maternice moramo zašiti (Zdovc,
2010).
Uvihavanje in izpad maternice
Po porodu lahko maternica izpade zaradi atonije maternice, močnih krčev, slabe učvrstitve
maternice ali pa zaradi velikega povečanja maternice. Običajno do izpada maternice pride
tako, da se gravidni rog uviha v svojo lastno votlino. Ker se vzdraži tudi trebušna
muskulatura, njeni krči še dodatno obračajo maternico v odprt cervikalni kanal in vagino. K
izpadu pripomore veliko tudi nagnjeno ležišče/stojišče. Uvihavanja navadno ne opazimo,
opazimo pa napenjanje živali. Klinični znaki se stopnjujejo, živali postanejo nemirne, ne
jedo in prenehajo prežvekovati. Po izpadu lahko vidimo maternico visečo iz nožnice.
Uvihano maternico povrnemo v prvotni položaj tako, da z roko izravnamo zavit rog
maternice. Izpad maternice pa repoziciramo tako, da maternico že pred prihodom veterinarja
hladimo z mrzlo vodo, da ne pride do vazodilatacije. Pred repozicijo je potrebno maternico
očistiti. Če je na njej še posteljica, jo poskušamo odstraniti. Ko maternico očistimo, damo
pod kravo čisto rjuho, ter kravo podremo na tla, saj je repozicija na tleh lažja kot takrat ko
krava stoji. Maternico začnemo potiskati nazaj pri sramnih ustnah, repozicijo opravljamo s
pestmi, saj če bi jo potiskali s prsti, bi jo lahko pretrgali oziroma prebodli . Ko maternico
povrnemo v prvotno lego, vanjo damo geomycin oziroma kravi apliciramo sistemske
antibiotike. Celoten postopek repozicije lahko opravi lastnik živali, vendar samo v primeru,
da je za to kvalificiran (Pavšič, 1963; Zdovc, 2010).
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Slika 13: Izpadla maternica (Zdovc, 2010)

2.3
2.3.1

POPORODNO OBDOBJE
Bolezni po porodu

S selekcijo se je mlečnost krav močno povečala, s tem pa se pogosteje pojavljajo bolezni, ki
gospodarnost prireje mleka zmanjšujejo. V porodnem obdobju se najpogosteje pojavljajo pri
kravah molznicah poporodne mrzlice, mastitisi, dislokacije siriščnika, metritisi in ketoze. Če
krava zboli za katero koli od teh bolezni, ima pogostejše težave s plodnostjo ter nogami.
Prav tako se zmanjša mlečnost (Lavrenčič, 2008).
2.3.1.1 Poporodna mrzlica
Poporodna mrzlica je presnovna bolezen, ki se pojavi zaradi neravnovesja Ca, aP in Mg v
organizmu. Zbolevajo visoko produktivne krave molznice, od nekaj tednov pred in do nekaj
tednov po porodu. Največkrat se pojavi v roku do oseminštirideset ur po porodu. Velik vpliv
na nastanek bolezni ima nepravilno krmljenje v zadnji fazi brejosti. Če presušena krava
dobiva v krmnem obroku preveč Ca, ga organizmu ni potrebno pridobivati iz črevesja in
kosti. Ob pričetku laktacije pa se velike količine Ca iz krvi izloča v mlezivo, kar povzroči,
da Ca v krvi začne primanjkovati. Če je krava v času presušitve pravilno krmljena, ga s
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pomočjo hormonov in vitaminov resorbira iz črevesja in kosti, nepravilno krmljene živali pa
zbolijo za poporodno mrzlico. Da bi preprečili nastanek bolezni moramo kravo v času
presušitve krmiti s krmnim obrokom, ki ima malo Ca in P. Po porodu pa moramo v krmni
obrok dodati primeren mineralno vitaminski dodatek, da povečamo vsebnost Ca v
organizmu (Gros, 2005).
Vsebnost kalcija v krvi se med porodom zmanjša. Če je krava krmljena pravilno, padec
kalcija ni tako izrazit. Kadar krava v času suhe dobe v obroku dobiva preveč kalcija, je padec
le-tega v obdobju poroda kar za 2 mg/dl krvi večji. V primeru, da pa krava zboli še za
poporodno mrzlico, pa je razlika v padcu kalcija kar za 3-4 mg/dl krvi. Na sliki 14
prikazujemo vsebnost kalcija v krvi glede na zdravstveni status obravnavane krave molznice
(Bhadauria, 2016).

Slika 14: Primerjava vsebnosti kalcija pri zdravi kravi, kravi s pomankanjem kalcija in kravi s poporodno
mrzlico (prirejeno po Bhadauria, 2016)

2.3.1.2 Ketoza
Ketoze po vzroku za nastanek delimo na primarno ketozo in nepravo ketozo. Poznamo pa
tudi ketozo, ki nastane zaradi krmljenja silaž z veliko maslene kisline. Neprava ketoza
oziroma, kot se tudi imenuje ketoza v tipu I, se pojavi zaradi pomanjkanja hranljivih snovi.
Je klasična oblika ketoze, pojavi se od 3 do 6 tednov po porodu. Ob pojavu bolezni je
vsebnost inzulina v krvi majhna, to pa zaradi pomanjkanja krvnega sladkorja. Pojavlja se,
ko se mlečnost živali še vedno povečuje. V tem obdobju se z mlekom izloči velika količina
energije, ki jo žival s krmnim obrokom ne more nadomestiti. Primarna ketoza, ki se
imenuje tudi ketoza tipa II, se pri kravah molznicah pojavi v prvih treh tednih po porodu.
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Ta vrsta ketoze je povezana s sindromom debelih krav, zato so najbolj ogrožene krave, ki so
bile pred telitvijo v predobri kondiciji. Zaradi predobre kondicije pred telitvijo, se jim takoj
po telitvi močno zmanjša zauživanje suhe snovi. Ketoza, ki nastane zaradi krmljenja travnih
silaž z veliko maslene kisline, se pojavlja takrat ko so silaže pripravljene iz premalo
ovenelega materiala oziroma je v silaži premalo v vodi topnih ogljikovih hidratov. Take
silaže imajo vonj po masleni kislini. Zaradi tega takšno silažo lahko krmimo samo v majhnih
količina oziroma jo krmimo kategorijam živali, ki so manj občutljive (Lavrenčič, 2008).
Da zmanjšamo verjetnost nastanka ketoz, moramo krave v času presušitve imeti v pravi
kondiciji , jih moramo pravilno ovimljati že vsaj od dva do štiri tedne pred predvidenim
porodom. V začetku laktacije moramo skrbeti za uravnotežen krmni obrok z minerali in
vitamini. Krmljenju travne silaže, ki vsebuje preveč maslene kisline, pa se moramo izogibati
(Gros, 2005). Spodnja slika prikazuje zakaj nam povečana količina žit lahko preprečuje
nastanek ketoze.

Slika 15: Krmljenje žit preprečuje nastanek ketoze (prirejeno po Zoo Veterinary, 2013)

17

Jagodic M. Obdobje od presušitve do ponovne obrejitve krav molznic … prireje mleka in zdravja živali.
Dipl. projekt (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2017

2.3.1.3 Dislokacija siriščnika
Siriščnik je eden treh predželodcev, vendar edini tako imenovani pravi želodec pri
prežvekovalcih. Iz svoje običajne lege se zaradi nabiranja plina lahko dvigne na levo
oziroma desno stran trebušne votline. Dislokacija siriščnika se pogosteje pojavlja pri kravah,
ki so v dobri telesni kondiciji v času presušitve. Dislokacija se pri črno-belih kravah z veliko
mlečno proizvodnjo pojavi prvih 6 tednov po porodu. Kljub temu, da se najpogosteje
pojavlja pri tej kategoriji živali, je možno da se kadarkoli dislocira tudi pri drugih pasmah in
kategorijah živali. Če je žival neješča, je blato temnejše, prireja mleka se močno zmanjša. V
takih primerih lahko utemeljeno sumimo na dislokacijo. Da se izognemo težavam, moramo
imeti pester krmni obrok z zadostno količino surove vlaknine in ne preveliko količino
močnih krmil (Gros, 2005).
2.3.1.4 Metritis
Vnetje maternice je pogost pojav pri kravah, ki so imele težave pri izločanju posteljice
oziroma so imele težak porod. V primeru hudega vnetja oziroma prepoznega zdravljenja, se
lahko pojavijo kasnejše težave, kot so tihe pojatve, nezmožnost obrejitve (Zdovc, 2010).
2.4

PONOVNA OSEMENITEV

Za uspešno in racionalno ponovno osemenitev moramo paziti na več dejavnikov, ki so pri
tem zelo pomembni. Ponovna osemenitev ne sme biti prekmalu, saj s tem zmanjšamo
uspešnost oploditve. V primeru težkega poroda oziroma zaostale posteljice moramo pred
osemenitvijo dobro pregledati rodila, v primeru pregonitve moramo ugotoviti vzrok in ga
odpraviti. Posebno pri visoko produktivnih kravah z neuravnoteženim (neizbalansiranim)
krmnim obrokom, so težave s slabo plodnostjo zaradi presnovnih bolezni pogoste (Zdovc,
2010).
2.4.1

Najugodnejši čas za osemenitev

Za izbiro najugodnejšega časa za osemenitev je potrebno dobro opazovanje črede krav, saj
je pravočasno zaznavanje pojatve ključnega pomena za uspešno osemenitev. Krava, ki se
poja, je bolj nemirna od ostalih krav, manj leži, bolj opazuje okolico ter liže in naskakuje
druge živali. Na sednih hrgah in stegnih so vidne sledi pojatvene sluzi (slika 16), ki je
prozorna, bistra in vlecljiva (Zdovc, 2010).
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.
Slika 16: Pojatvena sluz pri kravi (Zdovc, 2010)

Slika 17: Izbira časa osemenjevanja oz. pripusta (Zdovc, 2010)

Za uspešno osemenitev moramo vedeti koliko časa pojatev sploh traja, to je povprečno 18
ur. Po 10 do 12 urah nastopi ovulacija. Jajčna celica ima sposobnost oploditve približno 10
ur. Semenčica v primeru, da so v rodilih v zadostnem številu že nekaj ur pred ovulacijo lahko
ostanejo živa tudi do 30 ur. Zato je najugodnejši čas za oploditev od 10 ur po začetku pojatve
ter okoli 6 ur po koncu pojatve (slika 17). Prezgodno in prepozno osemenjevanje ni uspešno
(Zdovc, 2010).
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2.4.2

Vzroki za neuspešne osemenitve

Možnih vzrokov za neuspešno osemenitev je več. Prve napake, ki jih rejci sami naredijo, so
že pri ugotavljanju pojatev ter izbiri najugodnejšega časa osemenitve. Če semenimo zunaj
pojatve, lahko naredimo več škode kot koristi, saj kot prvo ponovno pojatev pričakujemo
zunaj ciklusa, lahko pa povzročimo tudi vnetje maternične sluznice. Če ima krava že krvavo
sluz, je že prepozno. Krave med molžo za izločanje mleka porabljajo oksitocin, ta isti
hormon pa po osemenitvi krči rodila in prenaša semenčica, zato takoj po molži ni dobro
semeniti. Če je krava med osemenitvijo nemirna oziroma če se slabo goni, je uspešnost
osemenitve veliko slabša (Zdovc, 2010).
2.4.2.1 Poporodna anestrija
Prvi estrus se pojavi okoli 23. dan po porodu. Če tele kravo sesa, se čas do prvega estrusa
podaljša. Vzroki za anestrus so tudi pomankanje beljakovin in energije v krmnem obroku,
pomankanje mineralov, zaostajanje posteljice ob porodu ter vnetje spolnih organov, stresi
ter vnetja parkljev (Zdovc, 2010).
2.4.2.2 Ciste na jajčnikih
Vzroki za nastanek cist na jajčnikih so lahko posledica napak v prehrani krav molznic. Do
teh problemov pride če v krmi primanjkuje vitamina A in E, selena in drugih mineralov.
Vzrok za nastanek cist na jajčnikih je lahko tudi plesniva krma ali pa krmljenje z
fitoestrogeni kot so rdeča detelja ali lucerna. Nastanejo pa lahko tudi zaradi težkega poroda,
poporodnih bolezni ali pa zaostale posteljice. Če odpravimo vzroke za nastanek cist na
jajčnikih, običajno izginejo ob vzpostavitvi normalnega delovanja hormonov (Zdovc, 2010).
2.4.2.3 Pregonitve
Vzroki za pregonitve so lahko pri (Zdovc, 2010) :

-

pri kravi

-

pri semenu
pri osemenjevanju

v reji živali
Če načrtujemo reprodukcijo prezgodaj oziroma prepozno, lahko jajčeca oziroma semenčica
odmrejo in do oploditve ne pride. Vzrok je lahko tudi vnetje rodil v poporodnem obdobju ali
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pa neusklajenost hormonalnega sistema. Da bi se krava pregonila zaradi slabega semena, se
ne dogaja pogosto, večkrat so napake pri osemenjevanju. Na plodnost veliko vplivajo
zoohigienske razmere, prav tako tudi podnebne razmere, ker govedo veliko lažje prenaša
nižje temperature. Zato so v vročih mesecih večji problemi s plodnostjo. V prosti reji je
živalim omogočeno, da se gibajo in ovohavajo, zato je tudi lažje odkrivati pojatve in določiti
optimalni čas za osemenitev (Zdovc, 2010).
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3

RAZPRAVA IN SKLEPI

3.1

RAZPRAVA

Brejo kravo moramo, da ji omogočimo čim lažji porod in čim večjo mlečnost v naslednji
laktaciji, dovolj zgodaj presušiti. Najbolj optimalen čas je nekje 60 dni pred porodom,
vendar najkasneje 45 dni pred porodom. Krajšanje suhe dobe negativno vpliva na mlečnost
v naslednji laktaciji ter na kakovost kolostruma po telitvi. Krave presušujemo odvisno od
mlečnosti. Če je mlečnost nizka, jo presušimo odrezano (naenkrat s pomočjo antibiotikov),
drugače pa postopoma. Ob presušitvi se kravi v vimenu še vedno nabira mleko, zato je toliko
bolj občutljiva za pojav mastitisa. Da preprečimo nastanek mastitisa, ob presušitvi v seske
damo antibiotik z dolgotrajnim delovanjem.
Porod je fiziološki zaključek brejosti, takrat se pri kravi ponovno začne laktacija. V primeru
potrebne pomoči ob porodu, se moramo k temu primerno pripraviti. Predvsem moramo
poskrbeti za maksimalno čistočo osebja, opreme, pripomočkov, okolja v katerem se žival
nahaja in tudi same živali. Plod moramo vleči z občutkom, da ga ne poškodujemo oziroma,
da ne poškodujemo rodil krave. V primeru poškodbe rodil imamo lahko probleme v
nadaljnjem obdobju osemenjevanja. Težave pri porodu lahko izvirajo zaradi neprimerne
oskrbe presušenih krav.
Ponovna osemenitev je lahko uspešna samo, če je krava in njena rodila zdrava. Ponovna
osemenitev ne sme biti prekmalu, vendar tudi ne prepozno. Semenili naj nebi pred 6 tedni
po porodu, če pa ima krava dobro mlečnost, lahko kakšno pojatev izpustimo. Z osemenitvijo
krave ne smemo predolgo odlašati, saj lahko s tem vplivamo na slabšo uspešnost osemenitve.
Najugodnejši čas za osemenitev je od 10 ur po začetku pojatve do 6 ur po koncu pojatve.
3.2

SKLEPI

Na osnovi pregleda literature ugotavljamo sledeče:
•

Obdobje od presušitve do ponovne obrejitve je z vidika zdravja in prireje mleka v
naslednji laktaciji najpomembnejše obdobje tako za kravo molznico, kot tudi za rejca

•

Kravo presušimo 45 do 60 dni pred telitvijo zato, da se mlečna žleza v tem času
obnovi in da se žival pripravi na novo laktacijo

•

Pravočasna presušitev in zdravje živali v tem obdobju močno vpliva na kakovost
kolostruma in na mlečnost ter zdravje živali v prvih 100 dneh laktacije
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•

Kravam v času presušitve moramo zagotoviti primeren prostor za počivanje in
gibanje ter stalen dostop do sveže pitne vode

•

V tem času je potrebno posebno pozornost nameniti krmnemu obroku (energetsko
manj bogatemu), poskrbeti za mineralno-vitaminski dodatek, ki preprečuje pojav
poporodnih mrzlic ter poskrbeti, da se živali v tem času ne zamastijo – primerna
kondicija krav

•

Visoko brejo telico oz. kravo je potrebno 5 do 7 dni pred telitvijo prestaviti v
»porodnišnico« kjer se žival v miru pripravi na porod

•

Porod je najpomembnejši dogodek v tem t.i. »tranzicijskem obdobju«, saj se s tem
dnem pričenja novo laktacijsko in reprodukcijsko obdobje

•

Sama porodnišnica in celotno okolje ter sam postopek telitve mora zagotavljati
najvišje standarde higiene in profesionalnega pristopa do živali in teleta

•

Zaželeno je, da krava teli sama. V kolikor je potrebna pomoč, se poslužujemo
primernih orodij in opreme ter posvečamo maksimalno pozornost čim manj
stresnemu in bolečemu porodu

•

Po porodu moramo teleta osušiti in mu čimprej (v roku 2 ur) dati napoj kolostruma
(vsaj 3 litre pri prvem napoju)

•

Teleta po porodu namestimo v individualni boks (iglu), kravo pa premestimo med
ostale molznice

•

V kolikor prehrana v času suhe dobe ni bila optimalna (predebele krave) ali če je
prišlo v času poroda do okužbe, se lahko pojavijo različne težave v poporodnem
obdobju, ki negativno vplivajo na samo mlečnost kot tudi na slabšo reprodukcijo

•

Najpogostejše težave v poporodnem obdobju so: poporodna mrzlica, ketoze,
dislokacija siriščnika, metritis, acidoze, mastitisi, …

•

Do ponovne osemenitve in obrejitve lahko pride le, če je krava po porodu zdrava in
če ni prišlo do poškodbe ali vnetja njenih rodil

•

Cilj vsakega rejca je, da bi mu krava povrgla tele vsako leto in da bi mu v laktaciji
dala čim več mleka s čim manjšimi stroški. Doseganje teh ciljev je možno, če živalim
v obdobju od presušitve do ponovne obrejitve zagotavljamo optimalne pogoje reje.
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